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Lees het verhaal.

15 u | Binnen drie uur komt mama thuis.
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Slingers, ballonnen, vlaggetjes ...
Gisteren kwam Schatje thuis met drie zakken vol versiering.
Maar wat, o wat, heeft hij met die zakken gedaan?
We hebben er overal naar gezocht.
We hebben alle kasten, lades en dozen in huis leeggehaald.
We hebben ze niet gevonden.
Maar we hebben wel heel wat andere spullen gevonden: speelgoed, knuffelberen,
lakens, dekens, handdoeken, sjaals ... Zelfs in de wasmand en op de wc vonden we
leuke spullen.
We hebben ze allemaal op een grote hoop in de woonkamer gegooid. Meer dan
genoeg spullen om het huis mee te versieren.
Onze knuffelberen zetten we in de zetel, de sjaals hangen we over de kaders aan de
muur en mijn lego strooien we als confetti in het rond.

15

20

Tak, tak, tak.
Het hondenluik klappert weer.
Nana komt binnen gelopen.
Ze is niet alleen, ze heeft volk mee. Gasten voor ons feest!
Nora, Vera en Linda komen kakelend binnen met konijnen en cavia’s in een rijtje achter
hen aan. Zelfs de kat van de buren is meegekomen en heeft een muis meegebracht.
Goed gedaan, Nana!
Stap 2 en 3, het huis versieren en gasten uitnodigen.
Check!
Nu moeten we ons enkel nog mooi maken.
Oh ja, en opruimen natuurlijk.

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Banana Mouskouri | Bart Mertens

Papa stuurt mama op stap met haar vriendinnen.
Zo kan hij rustig een verrassingsfeestje voor haar
organiseren. Maar nog voor hij aan de voorbereiding
kan beginnen, valt hij in slaap in de zetel. De kinderen
besluiten om zelf aan de slag te gaan. Maar een taart
bakken, hoe doe je dat? En waar zijn de versieringen?
Ze moeten snel zijn, want straks komt mama weer
thuis.

a Welk soort dieren zijn Nora, Vera en Linda?

b Kleur in de tekst:
GROEN
GEEL

Bart Mertens | Rob Hadermann

Meer lezen?
Banana Mouskouri,
Bart Mertens, Talentbib 3
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Banana
Mouskouri

de zin die verklapt welke dieren het zijn.
drie dingen om het huis mee te versieren.
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Waarom ligt er een grote hoop rommel in de woonkamer?
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a Wat is een hondenluik? (r. 15)
Een luik dat in de deur zit waardoor de hond binnen en buiten kan wandelen.
Een luik in de vloer dat opengaat als de hond erop gaat staan.
Een speelgoedje dat in de mand van de hond ligt.
b Hoe heet een luik voor katten?
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Hoe komt het:
1 dat er een muis in huis is?

2 dat ze het huis versierd hebben met onderbroeken en sjaals?
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a Wie zijn de gasten voor het feest? Schrijf ze op.




b In de tekst (r. 22) staat: ‘... gasten uitnodigen. Check!’ Wat bedoelt ze met check? Leg uit.
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7

Vul de tabel aan met het juiste gevolg.
Oorzaak

8

Gevolg

Het huis wordt versierd met speelgoed en kleren.

Het ziet er

Er worden veel spullen gebruikt bij het versieren.

Het opruimen zal

Hoe zou jouw mama reageren als jij het huis zo versiert? Waarom?





L3 - Thema 5 - H2

uit.
duren.

